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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ

Όπως Πίνακα Διανομής

Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 
E-mail:

Tέρμα Αλκμάνος
115 28, Ιλίσια
Νίκος Μπόκαρης 
2131512281
n.bokaris@prv.ypeka.gr
diaxeirisidason@prv.ypeka.gr 

ΚΟΙΝ. Όπως Π.Κ.

ΘΕΜΑ : Δηλώσεις κάρπωσης τρυγονιού με την αποστολή SMS από κυνηγούς που δεν 
διαθέτουν συσκευή κινητού τύπου smartphone για την κυνηγετική περίοδο 2022 – 
2023.

ΣΧΕΤ:  Η με στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80188/2575/01-08-2022 Απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις  Θήρας 
για την κυνηγετική περίοδο 2022 – 2023» ( ΦΕΚ Β’ 4132/03.08.2022).

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής απόφασης στην οποία προβλέπεται ρητά η υποχρέωση 
καταγραφής της κάρπωσης του τρυγονιού και κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο και της 
διάθεσης Κωδικών QR από τις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες για χρήση από τους κυνηγούς που εκδίδουν 
άδειες θήρας μέσω των δασικών Υπηρεσιών, θέτουμε υπόψη σας τα εξής: 

Η θήρα του τρυγονιού στη χώρα μας προϋποθέτει την καταγραφή της κάρπωσης τόσο της 
ημερησίας, όσο και της συνολικής μέχρι τη συμπλήρωση του ετησίου εθνικού ορίου  κάρπωσης 
των  120.000 ατόμων. Η ανωτέρω καταγραφή διενεργείται μέσω της  online εφαρμογής κινητού 
τηλεφώνου που δημιουργήθηκε με μέριμνά της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΣΕ) και θα 
χρησιμοποιείται από όλους τους κυνηγούς.

Ειδικά για τους κυνηγούς που δεν είναι κάτοχοι συσκευής κινητού τύπου smartphone, 
ισχύουν τα κάτωθι 

 Για τους κυνηγούς αυτούς η δήλωση της κάρπωσης του τρυγονιού θα γίνεται με την αποστολή sms 
(τηλεφωνικού μηνύματος) στον αριθμό 6976580000, πριν την αποχώρησή τους από την περιοχή 
άσκησης της θήρας.

Στο μήνυμα θα αναγράφονται με την κάτωθι σειρά: 
1. Αριθμός κάρπωσης τρυγονιών 
2. Ονοματεπώνυμο κυνηγού
3. Ο12ψηφιος Αριθμός QR που έχει λάβει  ο κυνηγός με την έκδοση άδειας θήρας
4. Η περιφερειακή ενότητα στην οποία έγινε η κάρπωση.
       (Παράδειγμα αποστολής μηνύματος: 4 Νικόλαος Μπόκαρης fefc-d542-070c Γρεβενά)  
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Οι περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι στους οποίους κοινοποιείται το παρόν 
έγγραφό μας μέσω των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους κυνηγούς που 
εκδίδουν άδειες θήρας για την ανωτέρω διαδικασία δήλωσης της κάρπωσης του τρυγονιού, που θα 
γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που κάποιος κυνηγός δεν διαθέτει συσκευή 
κινητού τηλεφώνου τύπου smartphone, ώστε τα στοιχεία που συλλέγονται συνολικά, είτε με τη χρήση 
των κινητών είτε με την αποστολή μηνυμάτων sms να αποτελέσουν αξιόπιστη βάση καταγραφής των 
καρπώσεων του τρυγονιού και των συνακόλουθων ρυθμίσεών μας και η θήρα του συγκεκριμένου είδους να 
γίνεται ελεγχόμενα, εντός του εθνικού ορίου και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής 
επιτροπής  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
       (Για την άμεση κοινοποίηση στις οικείες Δασικές Υπηρεσίες)
         
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
-Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κου Κ. Σκρέκα
-Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κου Γ. Αμυρά
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δασών
2. Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής
3. Κυνηγετική  Συνομοσπονδία Ελλάδος (info@ksellas.gr) 
4. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
         (Για την ενημέρωση των τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων)
             
Εσωτερική  Διανομή:
-Γραφείο Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Δνσης Δασών και Δ.Π.
-Δνσεις Γ.Δ.Δ.&Δ.Π.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ & Δ.Π.

κ.α.α.

Σταύρος Τσιλίκουνας

ΑΔΑ: ΩΜΧΨ4653Π8-346


	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/84993/2752
Ημ/νία: 19/08/2022
	AkrivesAntigrafo: 
		2022-08-19T13:47:11+0300


		2022-08-19T14:15:01+0300
	Athens




